
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH 

Informações sobre o Seminário 
A Baviera é o principal destino de viagens de turismo para 
os alemães. Ela representa uma cultura e uma gastronomia 
únicas e inspira com a sua hospitalidade. 
A bbw Internacional, uma instituição de treinamento das 
Associações Empresariais da Baviera, é responsável pela 
preparação e realização das visitas da delegação. As visitas 
ocorrerão em empresas e instituições do setor de turismo 
sustentável, tais como hotéis, parques de lazer,  centros de 
informação turística e agências de viagem -  com enfoque no 
desenvolvimento do turismo sustentável. 

O grupo de até 18 empresários e especialistas é recebido pelo 
pessoal da bbw e orientado através do programa, acompanhado 
por intérpretes técnicos.  

Os participantes devem ter um grande interesse em contactar 
com parceiros bávaros e cultivar novas possibilidades de 
cooperação após a viagem.  

Este seminário técnico é financiado com o apoio da Secretaria de 
Assuntos Econômicos da Baviera.  

Programa *

Sábado Chegada no aeroporto de Munique /Alemanha

Domingo Visita turística na região dos Alpes

Segunda BIO-HOTEL e comunidade ecológica BLUMENTHAL 
com agricultura solidária  e turismo de eventos 

Terça Regensburg e o Turismo sustentável – Central de 
Turismo

Quarta Visita do Parque Nacional da Floresta da Baviera e das 
atividades de turismo de natureza

Quinta Turismo e  marketing de produtos regionais

Sexta Marketing e o futuro do turismo BAYERN TOURISMUS  
+ Agencia de turismo sustentável HAUSER 
+ Visita ao centro de MUNIQUE

Sábado Transfer para o aeroporto de Munique – Volta ao Brasil

* mudanças no programa podem ser necessárias. Esta é uma programação preliminar e não 
detalhada.

Seminário Técnico de Turismo Sustentável - Baviera, Alemanha 
25 de junho(sábado) a 2 de julho (sábado) de 2022 

Contato 
bbw gGmbH  
Departamento Internacional 
Sra. Anne Oertel 
Schleizer Str. 5-7 
95028 Hof - Alemanha 
E-mail:  anne.oertel@bbw.de 
Tel: +49 (0) 9281 7177 16

Serviços incluídos

• Material informativo  
• Transporte na Alemanha durante 

o programa 
• Hospedagem Hotel 
• Alimentação (café da manhã, 

almoço e jantar) 
• Acompanhamento e tradução 

durante o programa 
• Seguro de viagem durante a 

estadia na Alemanha

Serviços não inclusos

• Alimentos e bebidas 
suplementares  

• Custos de passeios 
suplementares como o passeio de 
balsa 

Custos / Contribuição dos 
participantes

• Voo do Brasil para Munique/
Alemanha (ida e volta) 

• 210,00 € de contribuição  
• Seguro especial de viagem em 

caso de necessidade de 
quarentena na Alemanha



 
 
 
 
Programa previsto do seminário técnico "Turismo Sustentável" para o Brasil na Baviera, 25.6.-2.7.2022   
Inscrição via formulário do seminário (Brasil) bbw group (bbw-international.com) 

Sábado 
25/06/22 

Domingo 
26/06/22 

Segunda-feira 
27/06/22 

Terça-feira 
28/06/22 

Quarta-feira 
29/06/22 

Quinta-feira 
30/06/22 

Sexta-feira 
01/07/22 

Sábado 
02/07/22 

 
No decorrer do dia 
Chegada ao Aeroporto 
de Munique 
 
 
Check-in no hotel 
Hotel Maisberger 
Bahnhofstraße 54, 
85375 Neufahrn perto 
de Freising 
Tel:(081) 6599900 
 
 
 
 
19:00 Jantar de boas-
vindas, no hotel com 
introdução ao 
seminário 

 
09:30 Saída do hotel 
 
11:00 Museu 
Patrimônio Cultural 
GLENTLEITEN 
www.glentleiten.de  
Diretora do Museu Dr. 
Monika Kania-Schütz 
"História e 
características 
especiais do conceito 
dos Museus do 
Patrimônio Cultural". 
 
13:00 Almoço no 
museu com pista de 
boliche histórica  
 
15:30 Transfer para 
Ohlstadt e 
Check-in Hotel  
 
17:30 opcional: 
Caminhada com a 
empresa www.green-
solutions.info  e 
palestra sobre 
sinalização e 
planejamento de 
caminhos  
 
19:00 Jantar no hotel 

 
09:00 Transfer para 
Aichach  
 
10:30 
Visita ao castelo 
Blumenthal, 
comunidade e hotel 
sustentável, 
certificação “Bem 
Comum”, agricultura 
solidária. Tino Horack - 
Gerente 
www.schloss-
blumenthal.de 
 
13:00 Almoço 
 
14:00 Partida para 
Regensburg 
 
16:00 Fórum Marina 
Regensburg Tourism 
GmbH 
tourism.regensburg.de 
regensburg-
nachhaltig.de/ 
Daniela Wiese 
Chefe de Marketing + 
Assessor de 
Sustentabilidade 
Certificado Setor de 
Eventos 
 
18:00 Check-in Hotel 
  
20:00 Jantar 
https://www.brauhaus-
am-schloss.com/  

 
08:30 Introdução ao 
tema turismo na 
floresta da Baviera  
Daniela Schilling 
Associação de Turismo 
do Leste da Baviera  
www.ostbayern-
tourismus.de 
 
10:30 Visita guiada a 
cidade de Regensburg 
(Patrimônio Cultural da 
UNESCO) 
 
12:30 Almoço  
 
14:00 Passeio de balsa 
pelo Danúbio ou 
Centro de Educação 
Energética 
 
16:00 Transfer para 
Spiegelau  
 
17:00 Check-in no 
Hotel Tannenhof  
 
18:00 Palestra “Hotel 
como parceiro do 
parque nacional”  
 
19:00 Jantar no hotel 

 
08:15 Transfer de 
Igelbus para 
Neuschönau 
 
09:00 Palestra sobre 
turismo no Parque 
Nacional da Floresta 
da Baviera 
www.nationalpark-
bayerischer-wald.de 
Theresa Schreib  
 
10:30 Visita ao Hans 
Eisenmann Haus  
 
12:00 Almoço   
 
13:00 Visita 
“Baumwipfelpfad” 
www.baumwipfelpfade.
de/bayerischer-wald/ 
 
14:30 Visita guiada no 
Parque Nacional da 
Floresta da Baviera e 
excursão no recinto 
dos animais 
  
18:00  
Viagem de retorno com 
Igelbus  
 
19:00 Jantar no hotel 

 
08:30 Saída do Hotel 
 
09:00 Sustentabilidade 
e regionalidade   
www.arberland-
regio.de  Zwiesel 
Herbert Unnasch, 
Gerente  
Judith Weinberger-
Singh, Chefe de 
Desenvolvimento 
Distrital 
Gudrun Reckerziegel, 
Coordenadora 
Municipal da Política 
de Desenvolvimento  
 
10:30 Visita à Vitrine 
Culinária e Cristal 
Joska, Bodenmais 
www.joska.com  
 
13:00 Almoço com 
produtos regionais 
Restaurante Rote Res 
 
15:00 Palestra sobre o 
Silberberg tobogã de 
verão 
www.silberbergbahn.de 
 
17:00 Transfer para 
Munique 
 
20:00 Jantar  

 
09:00  
Bayern Tourismus 
Marketing GmbH - 
O futuro do turismo  
https://tourismus.bayer
n/ 
 
11:00 
Agência de viagens 
sustentáveis - Membro 
Forum Anders Reisen 
Manfred Häupl - Diretor 
www.hauser-
exkursionen.de 
 
12:30 Avaliação do 
Seminário 
 
13:00 Almoço  e visita 
ao centro da cidade de 
Munique  
 
Tarde Tempo livre 
 
 
20:00 Jantar de 
despedida  

 
Manhã livre - Transfer 
para o aeroporto - 
Partida para o Brasil 
 
 
 
 

Neufahrn  
www.hotel-
maisberger.de  
 

Ohlstadt/Murnau 
www.tagungshotel-
alpenblick.de 
 

Regensburg 
www.hotel-central-
regensburg.de 
 

Spiegelau 
www.landhotel-
tannenhof.de 
 

Spiegelau 
www.landhotel-
tannenhof.de 

Hotel em Munique 
www.hotel-
maisberger.de  
 

Hotel em Munique 
www.hotel-
maisberger.de  
 

 

Contato bbw: Coordenadora Anne Oertel +49 -1578-2496100 anne.oertel@bbw.de , Intérprete Andreas Dohle, Co-intérprete Annika Bruhn   
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